Speerpunten fokkerijbeleid NNFPS komende 5-10 jaar
Status: Definitief, voorjaar 2013.
Besluit Algemeen Bestuur NNFPS
Inleiding
Het doorvoeren van een verbetering in de fokkerij kost jaren. Wil een verbetering zichtbaar
zijn, dan moet al snel uitgegaan worden van een periode van tien jaar. De fokraad stelt voor
het omschreven fokdoel van de New Forestpony te vertalen naar aandachtspunten/
speerpunten voor de New Forestpony voor de middellange termijn, de komende 5-10 jaar.
Het doel is om in deze periode met betrekking tot de benoemde speerpunten een stap
voorwaarts te maken bij de New Forestpony’s in Nederland.
Daarbij moeten we er wel voor waken de sterke eigenschappen van de New Forestpony waarmee we ons onderscheiden van andere rassen - te behouden. Het gaat in dit verband
om de galop en de springcapaciteiten.
Speerpunten
Uitgaande van de inventarisatie van de lineaire scoreformulieren (1488 waarnemingen) en
wat juryleden de afgelopen twee jaar op de keuringen hebben waargenomen, worden de
volgende 3 onderwerpen benoemd als speerpunten voor de New Forestponyfokkerij met
ingang van 2012:
1) Omvang c.q. ontwikkeling beenwerk. Speciale aandacht voor een té vergaande
verfijning van het beenwerk.
2) Stand achterbeen. Speciale aandacht voor een sabelbenige stand en/of een lang
achterbeen.
3) Correctheid stand voorbeen. Speciale aandacht voor een Franse of een toontredende
stand en de stapcorrectheid.

Concretisering: wat willen we precies?
Met behoud van de eigenschappen omschreven in het fokdoel 2011 waar de New
Forestpony voor dient te staan, is het de bedoeling:
- De speerpunten de komende vijf jaar bij de keuringen in de plaatsing en de
toekenning van premies, predicaten en de aanwijzing van (jonge) hengsten, een
belangrijk onderdeel van de afweging van de jury te laten zijn.
- Na vijf jaar de speerpunten te evalueren, mede aan de hand van een update van de
lineaire scoreformulieren. De evaluatie kan mogelijk leiden tot een bijstelling van de
benoemde speerpunten.

Uitkomst lineaire scoreformulieren (1488 waarnemingen):
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Ad.3.
Correctheid stand
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Vertaling speerpunten, wat willen we zien?
1. Omvang c.q. ontwikkeling beenwerk
De hoefvorm dient voldoende breed te zijn, met normale verzenen. De pony dient inclusief
de gewrichten over stevig, kwaliteitsvol beenwerk te beschikken van voldoende omvang. Het
beenwerk moet passen bij het statuur van de pony.
2. Stand achterbeen
Afwijkende beenstanden kunnen afwijkende hoefvormen tot gevolg hebben, die op zich
problemen kunnen veroorzaken. Afgezien daarvan kan vrijwel iedere afwijkende beenstand
op zich, in meer of mindere mate schadelijk zijn voor de gebruikswaarde van de pony. Dit
geldt met name voor een sabelbenige en/of lange stand van het achterbeen.
3. Correctheid stand voorbeen en stapcorrectheid
Afwijkende beenstanden kunnen afwijkende hoefvormen tot gevolg hebben, die op zich
problemen kunnen veroorzaken. Afgezien daarvan kan vrijwel iedere afwijkende beenstand
op zich, in meer of mindere mate schadelijk zijn voor de gebruikswaarde van de pony. Dit
geldt met name voor een franse of toontredende stand van de voorbenen, welke ook in de
stapcorrectheid tot uiting kan komen.

Wat kunnen fokkers doen om vooruitgang te boeken?
a. Benoem van uw pony (merrie) de goede en minder goede punten. Mochten daar vragen
over zijn, dan kan altijd een jurylid worden geraadpleegd. Bepaal wat u absoluut wilt
behouden en waar u (eventueel) op zou willen toegeven. Dit lijstje vormt - samen met de
speerpunten in ons fokkerijbeleid - het startpunt voor uw fokkerij.
b. Probeer via de eigen fokkerij stevig te verankeren in de bloedlijn wat goed is en probeer
de minder goede punten via de partnerkeuze te beïnvloeden..
c. Bepaald wat je absoluut wil behouden aan een pony en waar je eventueel op zou
kunnen/ willen toegeven. Zoek met dit gegeven in het achterhoofd naar de meest
passende combinatie. Dat vraagt dus ook dat u de goede en minder goede
eigenschappen van de hengst in uw selectie betrekt.
d. Vergeet bij de afweging de gegevens en de eigenschappen van de ouders en de
voorouders niet. In de fokkerij is 1 + 1 geen 2. Doorfok van gewenste en minder
gewenste eigenschappen kunnen generaties overslaan en toch weer zichtbaar worden.
Blijvende aandacht is gewenst.
e. Verbetering in de fokkerij kan genetisch sneller via hengsten plaatsvinden. Hengsten
kunnen meerder nakomelingen per jaar voortbrengen. Merries komen in principe uit op
maximaal één nakomeling per jaar. De speerpunten vragen daarom extra aandacht bij de
aanwijzing van nieuwe (jonge) hengsten.
f. Te overwegen valt of voor de fokkerij de goede (bekende) eigenschappen van hengsten
benoemd kunnen worden richting de fokkers.
Vertaalslag speerpunten door juryleden
I. De speerpunten in het fokkerijbeleid uitdragen in de jurybijeenkomst 2012 met de
bedoeling alle juryleden in het keuren (meer) op één lijn te krijgen.
II. De speerpunten zijn vanaf 2012 een leidraad voor de afweging tijdens keuringen en de
aanwijzing van (jonge) hengsten en ook onderdeel van de primering en de toekenning
van een predicaat.
III. Uitleg aan de eigenaar van de pony. Toelichten wat wordt waargenomen.
IV. Het uitdragen van de speerpunten naar de leden via een artikel in de Forester. Dat geeft
transparantie naar de leden.

